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ค าน า 
 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๖   ข้อ  ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒ ) พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๓   ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  และเป็นตัวบ่งชี้ว่า
ผลจากการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร   น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน  ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่
อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ)  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback)  ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจต่อไป 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้  ในการให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ตอบแบบประเมิน   จนท าให้รายงานผลเล่มนี้
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
 
         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
 

 

 

 



สารบัญ 
 
เรื่อง            หน้า 
 
บทที่  ๑    บทน า           
 
ส่วนที่  ๒   แผนยุทธศาสตร์   วิสัยทัศน์   พันธกิจ    จุดมุ่งหมาย      
             และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน    
 
ส่วนที่  ๔   ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ  ๑ – ๓/๑       
             (แบบอื่นๆ  :  ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
             และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา       
 
ส่วนที่  ๕  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e- plan      
 
ส่วนที่  ๖   สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      
 
ภาคผนวก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน   การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม   และการท่องเที่ยว   ด้านการบริหาร
จัดการ   และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม   และด้านศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี   และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น   แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น   แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด   ทั้งทรัพยากรบุคคล   งบประมาณ   และวัสดุอุปกรณ์   เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส   และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน   
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการ
หนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผน
ได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ  ๕  ประการ  คือ 
 ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ  เข้ามาในองค์กร 
 ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา 
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน   
 ๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 
 ดังนั้น   การวางแผนคือ   ความพยายามที่เป็นระบบ  (System  attempt)  เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต    เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา    จากที่กล่าวมาข้างต้น   แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม   แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
ได้   ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตาม”  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง   “ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจาก
การการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร   เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง   
แก้ไข   ขยายขอบเขต   หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 
 การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม”  (monitoring)  หมายถึง   กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา   
เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ  (feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ   ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน   หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้   กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ 
 

ส่วนที่   ๑ 
บทน า 



-๒- 
 
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว   จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  (cost 
– effective)  ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  
การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา   การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ   ในโครงการและการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ   เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้ เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ   นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง   และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ   เพราะฉะนั้นจะ
เห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด   บาง
โครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน  ชั่วคราว  (part-time)  เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส   หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา   ( full – time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ  “การประเมินผล”  นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม   เพราะผล
ที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน   การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร   น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่   อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ)   เพียงใด   ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback)  ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด   จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นเพราะว่าการ
ด าเนินการใด ๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   ภาคประชาสังคม   สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส   เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต   การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน   ซึ่ง
ประกอบไปด้วย   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   การวางแผนพัฒนาสามปี 
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 จากเหตุผลดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   (ระหว่างเดือนตุลาคม  
๒๕๖๐  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๑)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘   หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และข้อ  ๑๔   โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ 
 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 ดังนั้น   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บางใหญ่  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  -  เดือนกันยายน  ๒๕๖๑)  ขึ้น   โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 
 
 เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ   กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน   นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทาง
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่   สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่   การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด   
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร   เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา    แผนพัฒนาสามปี   ว่าเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่   นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่   ระยะเวลาในการด าเนินการ
สอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่   การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย  
(environments  or  contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ   ( input)  การติดตาม
และประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  (implementation   process)   การประเมินผลิตนโยบาย   

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(policy   outputs)  การประเมินผลลัพธ์นโยบาย  (policy   outcomes)  และการประเมินผลกระทบนโยบาย   
(policy   impacts)  สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ   ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน   สมาชิกสภาท้องถิ่น   ประชาชนในพ้ืนที่   
องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม   องค์กรเอกชน   หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ   และท่ีส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 
 
 
 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   แผนพัฒนาสามปี   
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมการจ่าย
ขาดเงินสะสม   งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ   เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง   บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ข้อ   ๒๒  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ   ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ   และประมาณการรายจ่าย  
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ  ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการ
ค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ  ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 
 ๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 ๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 
 ๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องด าเนินการเอง   และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
 
 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 ๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน  ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม   ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม   
หรือเงินกู ้

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
ข้อ  ๒๕   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

 กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม   และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  ( strengths)  
จุดอ่อน  (weaknesses)  โอกาส  (opportunities)  ปัญหาหรืออุปสรรค  (threats)  ของแผนพัฒนา   โครงการ   
กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร   บุคลากร   สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
และน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและ
เมื่อพบจุดแข็ง  ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ   ขยายโครงการ  งาน
ต่างๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้   และเมื่อพบจุดแข็ง   ก็ต้องเร่งรีบ
ด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรคลงไป   เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้   ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน   
โครงการ   งานต่างๆ   พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ท้องถิ่น   โดยติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน   
เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 ๑.  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๒.  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 
 ๓.  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  และแก้ไขได้
ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



-๖- 
 
 ๔.  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ   และผู้เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
 ๕.  เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 ๖.  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 
 
 ขั้นตอนที่  ๑   
  แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการ ฯ  ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ  คือ 
  ๑.  สมาชิกสภาท้องถิ่น   ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๓  คน 
  ๒.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๒  คน 
  ๓.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น  คัดเลือก  จ านวน  ๒  คน 
  ๔.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จ านวน  ๒  คน 
  ๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน  ๒  คน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 ขั้นตอนที่   ๒ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ก าหนดแนวทาง   วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘   ข้อ  ๒๙  (๑)   
 ขั้นตอนที่  ๓ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙  (๒)   
 ขั้นตอนที่  ๔ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ 

๔.  ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผล 



-๗- 
 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๓  (๓)   
 ขั้นตอนที่  ๕ 
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  
๒๕๕๘  ข้อ  ๑๔  (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
สมาชิกคัดเลือกกันเอง  จ านวน   ๑   คน 

สมาชิกสภา  อบต. 
คัดเลือกกันเอง  ๓  คน 

ผู้แทนประชาคม 
คัดเลือกกันเอง  ๒  คน 

หน่วยงานอื่นที่ผู้บริหาร 
คัดเลือก  ๒  คน 

 

หัวหน้าสว่น 
คัดเลือก  ๒  คน 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหารคัดเลือก  ๒ คน 
 

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ผู้บริหารท้องถิ่น 

สภา  อบต.บางใหญ ่

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศภายใน  ๑๕  วัน 

ปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนพัฒนา 

ส่วนราชการด าเนินการประเมินตนเอง 
ตามแบบประเมิน 

รวบรวมข้อมูล /ตรวจสอบความถูกต้อง 
ประมวลผลข้อมูลและจัดท าสรุป 

รายงานผลการติดตาม ฯ 

เสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะของ
กรรมการ ฯ  เสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
สภา  อบต.กรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ทบทวน 

ปรับปรุงแก้ไข 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

-  ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า   ๓๐  วัน 
-  เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ  เช่น  บอร์ดประชาสัมพันธ์   เว็บไซต์ 
อบต.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ   โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
-  แจ้งทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 



-๙- 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   ได้ก าหนดกรอบ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่   มท  ๐๘๑๐.๒  / ว ๔๘๓๐   ลงวันที่    ๒๒   
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ –  
๒๕๖๐)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๒ / ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์   
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๒ / ๐๖๐๐   ลงวันที่   ๒๙   มกราคม  
๒๕๕๙   เรื่อง   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด   ที่  มท  ๐๘๑๐.๓ / ว ๕๗๙๗  ลงวันที่   ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง   ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  
๒๕๕๙   
   คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 ๕.๑  กรอบเวลา  (time  &  timeframe)  ความสอดคล้อง  (relevance)  ความพอเพียง  (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ  (efficiency)  ประสิทธิผล  (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต  
(outcome  and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ  (process  evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 
  (๑)  กรอบเวลา   (time  &  timeframe) 
  การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็น
ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่   มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
  (๒)  ความสอดคล้อง  (relevance)   
  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
ยุทธศาสตร์ประเทศ   ค่านิยมหลักของคนไทย   นโยบายของรัฐบาล   ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล   แผนชุมชน   

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



-๑๐- 
 
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น   (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)   วิสัยทัศน์    พันธกิจ   จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา    
แนวทางการการพัฒนา  นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
  (๓)  ความพอเพียง  (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน   สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน  และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น 
  (๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)   
  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
   ๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก   ปลอดภัยประชาชนมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค – บริโภคทุกครัวเรือน   ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน   และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด   
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง 
   ๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
   เด็กได้รับการศึกษาข้ึนพื้นฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์   ผู้พิการ   ผู้ปุวย
เอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง   โรคติดต่อ   โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่
ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน   มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง   ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
   ๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   ชุมชนปลอดยาเสพติด   ปลอด
การพนัน   อบายมุข   การเทาะวิวาท 
   ๔)  ด้านเศรษฐกิจ   พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น   มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
เพ่ิมมากข้ึน   ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต 
   ๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย   สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น   ปราศจากมลภาวะที่
เป็นพิษ   ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม   ปริมาณน้ าเสียลดลง   การระบายน้ าดีขึ้น 
   ๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน   เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก   เกิดความตระหนัก   และเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู   และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม   ทั้งที่เป็นชีวิต   
ค่านิยมที่ดีงาม  และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ   รู้จักวิถีชีวิต  รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น  ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
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  (๕)  ประสิทธิภาพ  (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่มี
ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่   ผู้เข้าร่วมโครงการมีพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน
ได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ทรัพย์สินของ  เช่น  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์   ถูกใช้ไป
อย่างคุม้ค่า   มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   มีการปรับปรุงหรือไม่ 
  (๖)  ประสิทธิผล  (effectiveness)    
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด   ปัญหาของหมู่บ้านประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่   
มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
  (๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต   (outcome   and   output)   
  ประชาชน  หมู่บ้าน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งส่งผล
ไปถึงการพัฒนาจังหวัด   ภูมิภาคและระดับประเทศ 
  (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ  (process  evaluation) 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ  ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ  กระบวนการเหมาะสม   
ถูกต้องหรือไม ่
 ๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับ
หมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้ 
  (๑)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
เป็นการตรวจสอบ   ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น   
เช่น  สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ  
(integration)  ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้   เป็นระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
  (๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  เป็นการตรวจสอบ   ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น   ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลักเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้   ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   สามารถท าได้ 
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หลายแนวทาง เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น  (value  -  chain  analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน  (scanning  functional  resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
 
  ๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
     ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 
     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) 
  ๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่
  ๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
  ๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
  ๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  ๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล   วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ   
ดังนี้ 
 ๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   มีองค์ประกอบ  ๔  ประการ   ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   และผู้มีส่วนได้เสีย  (stakeholders) ในท้องถิ่น   
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล   (รายละเอียดตามหัวข้อที่  ๓  ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 
 
 

๖.  ระเบียบ   วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว   และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้   ดังนี้ 
  รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่   ๑    (เดือนตุลาคม  -  ธันวาคม) 
  (๒)  ไตรมาสที่  ๒  (เดือนมกราคม  -  มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓    (เดือนเมษายน  -  มิถุนายน) 
  (๔)  ไตรมาสที่  ๔    (เดือนกรกฏาคม  -  กันยายน) 
  ระยะ  ๖   เดือน 
  (๑)  เดือนตุลาคม  -  มีนาคม   
  (๒)  เดือนเมษายน  -  กันยายน 
  (๔)  เครื่องมือ   อันได้แก ่
   เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน   แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 
  (๕)  กรรมวิธี  อันได้แก ่
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล  จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น   
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ   เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ  มีอยู่จริง
หรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร  อันได้แก่  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  เพ่ือ
ตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่  โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
(data analysis)   
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๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 (๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
 ด าเนินการออกแบบการติดตามและประเมินผล   เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินการโครงการ   ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
 (๒)  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินการ   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี   
 
 
 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๒/ว 
๐๖๐๐   ลงวันที่   ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙   เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 (๒)  แบบอ่ืนๆ  :  ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
   แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 (๓)  ข้อมูลในระบบ  e-plan  (www.dla.go.th) 
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้   คือแบบส ารวจความพึงพอใจ   ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ   ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ   มีดังนี้ 
   แบบที่  ๓/๒   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในภาพรวม 
   แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางใหญ่ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

๗.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

http://www.dla.go.th/


-๑๕- 
 
   แบบที่ ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางใหญ่  (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
๗.๓   การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล  หรือ  คณะกรรมการ  หรือ   คณะท างาน   ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้
ตามความเหมาะสม  และสรุปปัญหา  -  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 ๑)  ท าให้รู้ว่าน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
 ๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน   ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน   ขั้นตอนการปฏิบัติ   
ทรัพยากรที่ต้องใช้   ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ   ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม   ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน   การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง   อาทิ   เช่น   การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน   
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ   หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ  เป็นต้น 
 ๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง   ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร   เพ่ือน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ  
กระจ่างชัด   เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
 ๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค   และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร   
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด   การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้
มีความกระจ่างชัด   เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
 ๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง  (strengths)  และจุดอ่อน  (weaknesses)  อะไรบ้าง  
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม   และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลโครงการ  
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด   มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒  ส่วน  คือ  ส่วนแรก   คือ   ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ   เพ่ือให้การน าโครงการ
ไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ    และส่วนที่สอง   คือ  ผู้ให้การสนับสนุนการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน   เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ ) 
 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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 ๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง   และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
 ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง   หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป  ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ   หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 
 
 
 
  ๑.  นายณรงค์    จันทร์สวัสดิ์ ประธานสภา อบต.บางใหญ่ กรรมการ 
  ๒.  นายสมภพ   ขันธ์ถาวร สมาชิกสภา อบต.บางใหญ่ กรรมการ 
  ๓.  นายประเสริฐ   อังสุทธิวงค์ สมาชิกสภา อบต.บางใหญ่ กรรมการ 
  ๔.  นายชโอด   หลาบเจริญ ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  ๕.  นายพยอม   ด้วงทอง  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  ๖.  นางสาวสุกัญญา  กิจอนุรักษ ์ นักวิชาการสาธารสุขช านาญการ กรรมการ 
  ๗.  นางจินตนา  ช านาญผล พัฒนาการอ าเภอบางใหญ ่ กรรมการ 
  ๘.  นายสมชาย   จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  ๙.  นายธนกร   วัตรผลัด  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
  ๑๐.  นายรัชการ  แจ้งสว่าง ปลัด  อบต.บางใหญ่  กรรมการ 
  ๑๑.  นายอภิวิชญ์   ฉันทะไท ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  ๑๒.  นางสาวรุ่งนภา  สอนศาตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 ๒.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
  วิสัยทัศน์การพัฒนา   (Vision) 

  “อบต. บางใหญ่   ใส่ใจคุณภาพชีวิต  ปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมความ
ทันสมยั เต็มใจให้บริการ  ประสานงานชุมชน” 
 ๒.๒  ภารกิจหรือพันธกิจการพัฒนา 
  พันธกิจ   (Mission) 
  ๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ 
  ๒  ส่งเสริมพัฒนาต าบลบางใหญ่ให้เป็นสังคมที่น าความรู้คู่คุณธรรมสู่สังคมอยู่ดีมีสุข 

  ๓  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับ 

  สิ่งแวดล้อม 

  ๔  ส่งเสริมสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสู่สังคมที่เป็น 

  อันหนึ่งอันเดียวกัน 

  ๕  สร้างเสริมและพัฒนาต าบลบางใหญ่ให้เป็นเมืองที่ประชาชนอยู่อาศัยอย่างมีความสุข 

  ๖  สร้างเสริมและพัฒนาต าบลบางใหญ่ให้กลายเป็นต าบลเศรษฐกิจสร้างสรรค์สินค้าและบริการ 

  มีมูลค่าเพ่ิม มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น 

  ๗  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา  ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

  ๘  ส่งเสริมพัฒนาการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 

  ที่ดี โดยค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วม  ของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

 ๒.๓  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  จุดมุ่งหมาย  (Goals) 
  ๑.  การคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ า  มีความสะดวก   รวดเร็ว  
  ๒.  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและมีแหล่งกักเก็บน้ าเพียงพอต่อการเกษตร 
  ๓.  ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ  มีสวัสดิการดีขึ้น 
  ๔.  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
  ๕.  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๖.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อปีเพ่ิมข้ึน 
  ๗.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  ๘.  ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่   ๒ 
แผนยุทธศาสตร์   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



-๑๘- 
 
  ๙.  ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและได้ราคาสูงขึ้น 
  ๑๐.  ส่งเสริมการศึกษา  ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศทุกระดับ  ส่งเสริมปลูกฝัง 
  คุณธรรม  จริยธรรมตลอดจนตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ 
  ๑๑.  ประชาชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
 
  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   มียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการ
ให้ประสบความส าเร็จรวม   ๕  ยุทธศาสตร์   และมีแนวทางการพัฒนา   จ านวน   ๒๑  แนวทางการพัฒนาซึ่ง
เป็นการจัดท าตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีมาให้บรรลุ
เปูาประสงค์   ดังนี้ 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  พัฒนาเมืองนนทบุรี  เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
  มี  ๑๒  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางพัฒนาที่   ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียน 
   ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
   ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ 
   ๕.  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และ 
   การรักษาพยาบาล 
   ๖.  ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา   สวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
   ๘.  ก่อสร้าง   ปรับปรุง   บ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
   ๙.  พัฒนางานผังเมืองรวม   และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   ๑๐.  พัฒนาขยายเขตประปาและไฟฟูา 
   ๑๑.  พัฒนาการระบบจราจร   วิศวกรรมจราจรและขนส่ง 
   ๑๒.  ก่อสร้างปรับปรุงตลาด   ท่าเทียบเรือ   ท่าข้าม   ที่จอดรถยนต์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   มี  ๕  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางพัฒนาที่   ๑.  พัฒนาการบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสียและมลพิษ 
   ต่างๆ   
   ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
   ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการฆ่าสัตว์ 
 



-๑๙- 
 
   ๔.  ท านุบ ารุงรักษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕.  ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม 
  มี  ๗  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางพัฒนาที่ ๑.  ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกและประกอบอาชีพ 
   ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนการพาณิชย์  การลงทุน 
   ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
   ๕.  ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมปลอดภัยได้มาตรฐาน 
   ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว   โดยเฉพาะเชิงอนุรักษ์ 
   ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า   ปลอดภัยและย่ังยืน   
  มี  ๕  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางพัฒนาที่   ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว 
   ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 
   ท้องถิ่น 
   ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ   
   ๕.  ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้า 
  สู่ประชาคมอาเซียนได้   
  มี  ๔  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางพัฒนาที่ ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนหมู่บ้าน / ชุมชน  และ 
   การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๒.  พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีความทันสมัย   ตอบสนองความต้องการ 
   ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.  ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มทักษะพลเมืองเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
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  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  พัฒนา  ส่งเสริม  และอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม   
  มี  ๒  แนวทางการพัฒนา 
แนวทางพัฒนาที่ ๑.  ส่งเสริมสนับสนุน   รักษาศิลปะ   โบราณสถาน   วัฒนธรรม   จารีตประเพณี    
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 
   ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและวันส าคัญต่างๆ   
  ๒.๔  นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
   ๑.  ต าบลบางใหญ่เป็นต าบลที่ประชาชนผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขและได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง 
   ๒.  ต าบลบางใหญ่เป็นต าบลที่อยู่อาศัยอย่างมีความสุข 
   ๓.  ต าบลบางใหญ่มีสภาพแวดล้อมท่ีดีเพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ดีมีสุข 
   ๔.  ต าบลบางใหญ่เป็นต าบลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
   ๕.  ต าบลบางใหญ่เป็นต าบลที่ปลอดภัยน่าอยู่อาศัย 
   ๖.  ชาวต าบลบางใหญ่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  และเป็นสังคมอันหนึ่งอันเดียวกัน 
   ๗.  เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถรองรับประชาคมอาเซียนได้ 
   ๘.  ต าบลบางใหญ่เป็นต าบลที่คงไว้ด้วยวัฒนธรรมอันดีงานและยั่งยืน 
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 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์   สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น   
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ   มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบ
บันทึกข้อมูล แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ   และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึงกันยายน  ๒๕๖๑)  คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance   
Indicators)  ดังนี้ 
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ   เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน   
ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการตลอดจนกลยุทธ์ / 
แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input)  กระบวนการ  
(processes)  ผลผลิต  (output)  และผลกระทบ  (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น   
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ   การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (key   stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้   เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน   ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป  การใช้ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า  (eariy  warning  system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาด
จากการด าเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่   หรืออาจมีการประเมินแนวลึก  (in – depth   
evaluation)  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 
 

ส่วนที่  ๓ 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

(Performance   Indicators) 
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๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 ๒.๑  ท าให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด  ส าเร็จหรือไม่  ส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 
 ๒.๒  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะ
หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์  หรือแม้ว่ าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม  ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการ  ปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
 ๒.๓  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
 ๒.๔  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ
จัดสรรเงินรางวัล  (Bonus)  แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ  โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นให้ข้าราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 ๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
 ๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
 ๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 ๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 ๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
 ๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 ๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



-๒๓- 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน   คะแนนเต็ม   ๓๐   คะแนน   ดังนี้ 
 (๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :   ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  (๕  คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :   คุณภาพแผนยุทธศาสตร์   (๕  คะแนน) 
 (๒) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔)   
  ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :   ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (๕  คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :   คุณภาพแผนพัฒนาสามปี   (๕  คะแนน) 
 (๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๕   :   การด าเนินโครงการ  (๕  คะแนน) 
  ตัวบ่งชี้ที่  ๖   :   ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ   (๕  คะแนน) 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้   คะแนนเต็ม  ๓๐   คะแนน  ดังนี้ 
  คะแนน  ๓๐  คะแนน  =   ดีมาก 
  คะแนน  ๒๕  ขึ้นไป  =   พอใช้ 
  ต่ ากว่า  ๒๐    =   ต้องปรับปรุง 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด     :    มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน   คะแนนเต็ม   ๕   คะแนน 
     มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน   (๑๐  ขั้นตอน)    ได้  ๕  คะแนน 
     มีการด าเนินการ  ๘ –  ๙  ขั้นตอน   ได้  ๔  คะแนน 
     มีการด าเนินการ  ๖ –  ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
     มีการด าเนินการไม่ถึง  ๖ ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๔- 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑  :   ขัน้ตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได้   ๕ 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย  ) 
๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น   ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   รับทราบ
ปัญหา   ความต้องการ   ประเด็นการพัฒนา   และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ   และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่   เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา  
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ  และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน    
มีการด าเนินการครบ   ๑๐   ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๕- 
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด     :    มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม   ๕   คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณา   ๑๐๐   คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙   คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณา  ๘๐  -  ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า   ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒  :   คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได้   ๕ 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 

การประเมินคุณภาพของแผน ๑๐๐   คะแนน ๕ 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒   พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด     :    มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน   คะแนนเต็ม   ๕   คะแนน 
     มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน   (๑๐  ขั้นตอน)    ได้  ๕  คะแนน 
     มีการด าเนินการ  ๘ –  ๙  ขั้นตอน   ได้  ๔  คะแนน 
     มีการด าเนินการ  ๖ –  ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
     มีการด าเนินการไม่ถึง  ๖ ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓  :   ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได้   ๕ 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย  ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๒/ ว ๐๖๐๐   ลงวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพฒันาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ  ๖๐  ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์       
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน    
มีการด าเนินการครบ   ๑๐   ขั้นตอน 

 
 
 
 
 



-๒๗- 
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด     :    มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม   ๕   คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณา   ๑๐๐   คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙   คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณา  ๘๐  -  ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
     ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า   ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒  :   คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได้   ๕ 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได ้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เ พ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๕   คะแนน ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๘- 
 

รายละเอียดผลการประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) 
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๙ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๙ 
๔.  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ ๕๗ 
    ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕ 
    ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ ๕ 
    ๕.๓  จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ ๓ 
    ๕.๔  เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่ 
          การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

๕ ๕ 

    ๕.๕  เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้อง  ต่อเนื่อง
กับระยะเวลาปี  (๓  ปี)   

๓ ๓ 

    ๕.๖  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย  (ผลผลิตของ
โครงการ) 

๔ ๔ 

    ๕.๗  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ ๔ 
    ๕.๘  มีงบประมาณที่ผ่านมา  ๓  ปีย้อนหลัง  ตามความเป็นจริง ๓ ๒ 
    ๕.๙  โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ ๕ ๔ 
    ๕.๑๐  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๕ ๕ 

    ๕.๑๑  ตัวชี้วัด  (KPI)  วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ๔ ๔ 
    ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับโครงการ ๕ ๕ 
    ๕.๑๓  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ ๕ 
    ๕.๑๔  หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ  แบบ  ยท.๐๓  และ
แบบ  ยท.๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๕ 
 
 



-๒๙- 
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕   :  การด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน     :    การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม   ๕   คะแนน 
     ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ  ๕๐     ได้  ๕  คะแนน 
     ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ  ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
     ด าเนินการไดร้้อยละ  ๓๐  ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
     ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ  ๓๐  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :   การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได้   ๕ 

การด าเนินการ จ านวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔) ๑๔๙ ๑๐๐ - 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

๑๒๒ ๑๐๐ - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

๑๒๒ ๑๐๐ - 

การด าเนินงานจริง  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๐  ถึง
กันยายน  ๒๕๖๑) 

๙๔ ๖๓.๐๙ - 

 

หมายเหตุ   :   ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑) 
 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖   :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน     :    ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  คะแนนเต็ม   ๕   คะแนน 
     ไม่มีผลกระทบ       ได้  ๕  คะแนน 
     มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
     มีผลกระทบ  ๒  -  ๓  โครงการ  ได้  ๓  คะแนน 
     มีผลกระทบมากกว่า  ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :   ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม  ๕ 
คะแนนที่ได้   ๕ 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ คะแนน 
โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม  ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน  ๒๕๖๑)   

๙๔ ไม่มีผลกระทบ ๕ 



-๓๐- 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้   
 

ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒๔ 
 
 
ข้อคิดเห็น 
 จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน   คะแนนที่ได้  ๒๔  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้คุณภาพแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่มีข้ึนภาพที่ดีขึ้น   จึงเห็นควรให้
กองช่างปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบันที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๑- 
 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ  :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ  -  สกุล  ................................................ต าแหน่ง.................................................... 
สังกัด  :  ส านัก / กอง  ................................................................................................................ ......................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย        ในช่องที่เลือก 
 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน  (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ   หรือเห็นชอบ  หรือจาก
แผนชุมชน   หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  ที่เกินศักยภาพของชุมชน 

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ   
๗ กลุ่มเปูาหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการโปรด

ระบุผลกระทบ.................................................................................  
............................................................................. ............................ 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไป   
 
 

**************************************** 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 



-๓๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น   
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของกา รปฏิบัติงาน   
แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ  ที่
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางใหญ่   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑   (ระหว่างเดือนตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน   
๒๕๖๑)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑  (แบบอ่ืนๆ  :  
ตามคู่มือกรมปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  ๔ 
ผลการติดตามและประเมินแผนตามแบบ  ๑  -  ๓/๑ 
(แบบอื่น  ๆ :  ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ  ๑ – ๓ /๑ 
(แบบอ่ืนๆ  :  ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



-๓๓- 
 

แบบท่ี  ๑   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง   :   แบบที่ ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..............องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่...................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒.๑  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  (SWOT)  เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   



-๓๔- 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๑  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๒  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
 
 



-๓๕- 

 
แบบท่ี  ๒   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสและระยะ  ๖  เดือน 
ค าชี้แจง   :   แบบที่  ๒   เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ  ๓   เดือน  (รายไตรมาส)  และทุก ๆ  ๖   เดือนโดย
เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  -  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 

 
ส่วนที่  ๑   ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
  ๒.  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
   (๑)  ไตรมาสที่  ๑     (เดือนตุลาคม   -   ธันวาคม   ๒๕๖๐) 
   (๒)  ไตรมาสที่  ๒     (เดือนมกราคม   -   มีนาคม   ๒๕๖๑) 
   (๓)  ไตรมาสที่  ๓     (เดือนเมษายน   -   มิถุนายน   ๒๕๖๑) 
   (๔)  ไตรมาสที่  ๔     (เดือนกรกฏาคม   -   กันยายน   ๒๕๖๑) 
  รายงานผลการด าเนินงานระยะ   ๖   เดือน 
   (๑)  เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐   -   มีนาคม   ๒๕๖๑) 
   (๒)  เดอืนเมษายน  -   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ  ๑ – ๓ /๑ 
(แบบอ่ืนๆ  :  ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 



ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕) 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐  ถึง  เดือน กันยายน  ๒๕๖๑) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี  ๒๕๖๑ 

ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ โครงการ 
(ตามแผน) 

ผลการ 
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลบางใหญ่  เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 88 53 ๖๓ ๖๕ ๖๕ 
๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    

15 12 ๑๔ ๑๒ ๑๒ 

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 10 2 ๙ ๑๑ ๙ 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า   ปลอดภัยและยั่งยืน   ๑๓ 6 ๑๒ ๑๓ ๑๒ 
๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้   

15 14 ๑6 ๑๖ ๑4 

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนา  ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันดีงาม   

8 7 ๙ ๙ ๙ 

รวมทั้งสิ้น 149 94 ๑๒3 ๑๒๖ ๑๒1 
 
 
 
 
 
 

-๓๖- 



-๓๗- 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  ๑  ๒๕๖๑ ปีที่  ๒  ๒๕๖๒ ปีที่  ๓  ๒๕๖๓ ปีที่  ๔  ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลบางใหญ่  
เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมี
ความสุข 

88 60,658,000 ๖๓ ๒๑,๑๙๓,๖๐๐ ๖5 38,698,250 65 47,877,000 284 164,292,850 

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพฒันาการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน    

15 8,220,000 14 4,720,000 12 4,020,000 12 4,020,000 59 25,980,000 

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพฒันา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมี
มูลค่าเพิ่ม 

10 7,050,000 9 1,950,000 11 3,950,000 9 1,950,000 43 
19,740,000 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษย์
และสังคมให้ก้าวหน้า   ปลอดภยัและ
ยั่งยืน   

13 2,280,000 12 1,730,000 13 680,000 12 1,730,000 50 6,420,000 

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนได้   

15 3,450,000 16 9,422,000 16 32,900,000 14 2,900,000 66 49,124,800 

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนา  ส่งเสริม และ
อนุรักษ์ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนัดีงาม   

8 1,205,000 9 1,205,000 9 1,205,000 9 1,205,000 36 4,820,000 

รวม 149 82,863,000 123 40,220,600 126 81,453,250 121 59,682,000 538 270,377,650 
 
 
 



-๓๘- 

๔.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่  ๑  ๒๕๖๑ ปีที่  ๒  ๒๕๖๒ ปีที่  ๓  ๒๕๖๓ ปีที่  ๔  ๒๕๖๔ รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.  พัฒนาให้เมืองน่าอยู่รองรับการอยู่
อาศัยของประชาชนทุกระดับ 

109 64,143,000 84 24,128,600 87 40,583,250 86 50,812,000 370 175,532,850 

๒.  พัฒนาเปน็เมืองเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการภาค
เกษตรกรรม   ภาคพาณิชยกรรม   
ภาคการลงทนุและการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสากล 

25 10,500,000 25 11,372,000 27 36,850,000 23 4,850,000 109 

68,864,800 

๓.  พัฒนาให้เป็นเมืองที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

15 8,220,000 14 4,720,000 12 4,020,000 12 4,020,000 59 25,980,000 

รวม 149 82,863,000 123 40,220,600 126 81,453,250 121 59,682,000 538 270,377,650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๙- 

 
๕.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลบางใหญ่  เพ่ือการอยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมีความสุข 

53 35.57 - - 75 82.42 - - 91 100.00 

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    

12 8.05 - - 17 80.95 - - 21 100.00 

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 

2 1.34 - - 14 100.00 - - 14 100.00 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า   
ปลอดภัยและยั่งยืน   

6 4.03 - - 12 92.31 - - 13 100.00 

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้   

14 9.40 - - 18 90.00 - - 20 100.00 

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนา  ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม   

7 4.70 - - ๙ 100.00 - - 9 100.00 

รวม 94 63.09 - - 145 86.31 - - 168 100 
 
หมายเหตุ      โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔     จ านวน     ๑๓๖     โครงการ 
                  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑ จ านวน    1๓     โครงการ 
         รวมจ านวน      1๔๙      โครงการ 



๖.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี   ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบตามข้อบัญญัติ เงินสะสม งบอ่ืน ๆ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลบางใหญ่  เพ่ือการอยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมีความสุข 

16,679,230.45 100 - - - - 16,679,230.45 100 

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    

6,473,645.00 100 - - - - 6,473,645.00 100 

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 

180,336.00 100 - - - - 180,336.00 100 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า   ปลอดภัยและยั่งยืน   

227,060.50 100 - - - - 227,060.50 100 

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้   

2,018,197.94 100 - - - - 2,018,197.94 100 

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนา  ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม   

226,575.00 100 - - - - 226,575.00 100 

รวม 25,805,044.89 100 - - - - 25,805,044.89 100 
 
งบประมาณที่ตั้งรับไว้ทั้งหมดทั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   และงบอ่ืนๆ  ที่ด าเนินการ   รวมทั้งหมด    60,000,000     บาท 
 
 
 
 



-๔๑- 
 
ส่วนที่  ๓   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๗.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี   ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที่ โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

- 
 

- - - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - 
 
ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

๑ แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มี
โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผนทุกปีและให้มี
การบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลังของ
องค์กร 

๒ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้บางครั้งอาจ
ไม่ครบตามแผน   หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผน
ที่ตั้งไว้ 

ควรด าเนินงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

๓ บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ / ความเข้าใจเรื่องแผนจึงไม่
เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน   ซึ่งถือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการบรรลุเปูาหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่เปูาหมายที่
ต้องการ   ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์  ตัวชี้วัด   โครงการ / 
กิจกรรม / ผลผลิต  ผลสัมฤทธิ์   ปัญหา / อุปสรรคที่
สะท้อนไปสู่การบรรลุเปูาหมายอย่างจริงจัง 

๔ งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ 
๕ ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติ

ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ของทางราชการ  เช่น  เศรษฐกิจ   
สังคม   รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ   

-  หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการ   
โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
-  หัวหน้าส่วนราชการ   และบุคลากรให้ความร่วมมือใน
การร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

๖ การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูล
ล่าช้า 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 



-๔๒- 
 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง   :   แบบท่ี   ๓/๑  แบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  ๕  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕)  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ  ๓ ปี  (รายไตรมาส)  และทุก ๆ  ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ    
เดือนตุลาคม  ๒๕๖๐ – กันยายน  ๒๕๖๑ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
 ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ   ๖   เดือน   (เดือนตุลาคม   ๒๕๖๐  -  กันยายน   ๒๕๖๑) 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 

ส่ีปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่

ปรากฏในแผน ฯ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลบางใหญ่  เพ่ือการอยู่อาศัยของ
ประชาชนอย่างมีความสุข 

88 53 35.57 

๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    

15 12 8.05 

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้
มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 

10 2 1.34 

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้
ก้าวหน้า   ปลอดภัยและยั่งยืน   

13 6 4.03 

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้   

15 14 9.40 

๖. ยุทธศาสตร์พัฒนา  ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม   

8 7 4.70 

รวม 149 94 63.09 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  ๒๙  และข้อ ๓๐  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๒ / ว ๐๗๐๓  ลงวันที่   ๒  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือกระทรว งมหาดไทย   
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒ / ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๙   เรื่อง   แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
และประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 
 ดังนั้น   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) 
 ตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ด่วนที่สุด   ที่  มท  ๐๘๑๐.๒ / ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย  
๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  และ  ข้อ  ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒ /ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒    
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 (๑)  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ๔   

 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 

ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



-๔๔- 
 

 (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการ ฯ  สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ  และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   ได้ด าเนินการวัดคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)  ภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว   
โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด    
ดังนี้ 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔)   เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่  มท ๐๘๑๐.๒ / ว ๐๖๐๐   ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 
๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓ วรรค  ๓   ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ) 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ    ภายใน  ๔๕  วัน   นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   โดยได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด   ดังนี้ 
 สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๔)   

เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๙ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๙ 
๔.  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนาประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕ 
   ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ ๕ 
   ๕.๓  จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ ๓ ๓ 
   ๕.๔  เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

๕ ๕ 

   ๕.๕  เปูาหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้อง   ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี  (๓  ปี) 

๓ ๓ 

   ๕.๖  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย   (ผลผลิตของโครงการ) ๔ ๔ 
   ๕.๗  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ ๔ 
   ๕.๘  มีงบประมาณที่ผ่านมา  ๓  ปีย้อนหลัง  ตามความจริง ๓ ๒ 
   ๕.๙  โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา  ๓  ปี   ทุกโครงการ ๕ ๕ 
   ๕.๑๐  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

๕ ๕ 

   ๕.๑๑  ตัวชีว้ัด  (KPI)  วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ ๔ ๔ 
   ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับโครงการ ๕ ๕ 
   ๕.๑๓  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ ๕ 
   ๕.๑๔  หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ  แบบ  ยท.๐๓  และ  ยท.๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๕ 



-๔๖- 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  
หมวด  ๖   ข้อ  ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน   เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เปูาหมายดังกล่าว   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-plan)   ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน   ทั้งนี้   ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน 
 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  (ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  -  กันยายน  ๒๕๖๑)  เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเปูาหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว   องค์การบริหารส่วนต าบล   
บางใหญ่   จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔)   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๖๑  ในระบบ  e-plan   และได้น าข้อมูลในระบบ  e-plan  ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้    
รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  ๕ 
ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 

(www.dla.go.th) 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  e – plan  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  -  กันยายน  ๒๕๖๑) 

www.dla.go.th 



โครงการที่ลงนามสัญญา   (ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑)  ผ่านระบบ  e – plan   (ข้อมูล  ณ  ๓๐   กันยายน   ๒๕๖๑) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่    อ าเภอบางใหญ่    จังหวัดนนทบุรี 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลบางใหญ่  เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 250,000.00 ๒๑๐,๖๘๑.๐๐ ด าเนินการแล้ว 

2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 58,800.00 50,141.84 ด าเนินการแล้ว 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 147,000.00 109,200.00 
 

ด าเนินการแล้ว 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 20,000.00 15,385.97 ด าเนินการแล้ว 

5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 50,000.00 5,250.00 ด าเนินการแล้ว 

6 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 100,000.00 95,940.00 ด าเนินการแล้ว 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลบางใหญ่ ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 39,463.00 ด าเนินการแล้ว 

8 โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชน ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด ๖0,000.00 54,032.00 ด าเนินการแล้ว 

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 500,000.00 330,250.39 ด าเนินการแล้ว 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพครูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 20,000.00 17,040.00 ด าเนินการแล้ว 

11 โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาง
ใหญ ่

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 20,000.00 16,808.00 ด าเนินการแล้ว 

-๔๗- 



ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 50,000.00 19,170.00 ด าเนินการแล้ว 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าห้องสุขาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 10,753.50 ด าเนินการแล้ว 

14 โครงการโรงเรียนพ่อ แม่ ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 50,000.00 21,560.00 ด าเนินการแล้ว 

15 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 100,000.00 87,480.00 ด าเนินการแล้ว 

16 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 20,000.00 15,280.00 ด าเนินการแล้ว 

๑๗ โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 20,000.00 19,645.00 ด าเนินการแล้ว 

18 โครงการสงเคราะห์ราษฎรในเขต อบต.บางใหญ่ ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 50,000.00 7,413.00 ด าเนินการแล้ว 

19 โครงการอาสาสมัครดูผู้สูงอายุ (อผส.) ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 7,445.00 ด าเนินการแล้ว 

20 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้พิการ (อพก.) ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 7,445.00 ด าเนินการแล้ว 

21 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองสะเทิน หมู่ที่ ๓  
(ซอยบ้านเจ้า ๒) 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 263,000.00 263,000.00 ด าเนินการแล้ว 

๒2 โครงการปรับปรุงถนนบริเวณจุดเสี่ยงภายในเขต อบต.บางใหญ่ ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 500,000.00 100,000.00 ด าเนินการแล้ว 

23 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล./ถนนลาดยาง/
ถนนหินคลุก/สะพานในเขตของ อบต.บางใหญ่ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 2,000,000.00 32,528.00 ด าเนินการแล้ว 

24 โครงการอุดหนุนไฟฟูานครหลวงเพ่ือขยายเขต/ติดตั้ง ซ่อมแซม/
ปรับปรุงไฟฟูาแสงสว่างในเขตรับผิดชอบของ อบต.บางใหญ่ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 2,000,000.00 95,991.63 ด าเนินการแล้ว 

25 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในเขตพ้ืนที่ อบต.บางใหญ่ ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 100,000.00 20,220.00 ด าเนินการแล้ว 

26 โครงการตีเส้นจราจรถนน ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 200,000.00 13,600.00 ด าเนินการแล้ว 

27 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติ 
(มวก.คัพ) 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 17,546.00 ด าเนินการแล้ว 

-๔๘- 
 

 



ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

28 โครงการติดตั้งซ่อมแซม/ปรับปรุงสัญญาณจราจรและปูายจราจร
กระจกส่องทางโค้งและอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในเขต
รับผิดชอบของ อบต.บางใหญ่ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 100,000.00 127,000.00 ด าเนินการแล้ว 

29 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารส านักงาน/ลาน/ประตู
รั้วสิ่งก่อสร้างในเขตรับผิดชอบของ อบต.บางใหญ่ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 1,000,000.00 41,676.50 ด าเนินการแล้ว 

30 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 260,000.00 250,672.50 ด าเนินการแล้ว 

31 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 350,000.00 215,640.00 ด าเนินการแล้ว 

32 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน OVER LAY ถนน คสล.ซอยสันติ
ธรรม ๑ หมู่ที่ ๓ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 149,000.00 149,000.00 ด าเนินการแล้ว 

33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน OVER LAY ถนนหมู่บ้านตะวัน
งาม หมู่ที่ ๔ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 362,000.00 362,000.00 ด าเนินการแล้ว 

34 โครงการก่อสร้างถนน OVER LAY เลียบคลองทวีวัฒนาผิว
แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๖ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 2,485,999.00 2,485,999.00 ด าเนินการแล้ว 

35 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราสาย
เลียบคลองประปาฝั่งตะวันตก 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 3,766,889.00 3,766,889.00 ด าเนินการแล้ว 

36 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราสาย
เลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก (เลียบคลองเกษตร) หมู่ที่ ๑ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 1,305,000.00 1,305,000.00 ด าเนินการแล้ว 

37 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราสาย
ภายในวัดโตนด หมู่ที่ ๑ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 1,219,000.00 1,219,000.00 ด าเนินการแล้ว 

38 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราสาย
แยกจากวัดโตนด-คลองโสน ๑ (บ้านนายเชิด เสือมาก) หมู่ที่ ๑ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 969,000.00 969,000.00 ด าเนินการแล้ว 

-๔๙- 
 



ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

39 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราสาย
ภายในหมู่บ้านตะวันงาม ซอย ๒-๔ หมู่ที่ ๔ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 1,837,000.00 1,837,000.00 ด าเนินการแล้ว 

40 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราสาย
สามแยกตาฉัตร – คลองสามท้าว 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 1,610,000.00 1,610,000.00 ด าเนินการแล้ว 

41 โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางพาราซอย
สมบูรณ์สุข 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 639,000.00 639,000.00 ด าเนินการแล้ว 

42 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.ระดับอ าเภอ ประจ าปี ๒๕๖๑ 

ข้อบัญญัติปี  2561 กองช่าง 30,000.00 18,084.12 ด าเนินการแล้ว 

43 โครงการดินกระดาษ - - - ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 

44 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ - - - ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 

45 โครงการก าจัดเหาในวัยเรียน - - - ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 

46 โครงการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันรักษาโรคแก่ประชาชน งบ สปสช. งบ สปสช. - 39,280.00 ด าเนินการแล้ว 

47 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส าหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - -  ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 

48 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางใหญ่ - - - ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 

49 โครงการหนูน้อยคนเก่งส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางใหญ่ - - - ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 

50 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย - - - ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) งบ สปสช. งบ สปสช. - 51,930.00 ด าเนินการแล้ว 

52 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบ สปสช. งบ สปสช. - 17,400.00 ด าเนินการแล้ว 

53 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนในด้านสาธารณสุข
มูลฐาน 

งบ สปสช. งบ สปสช. - 60,320.00 ด าเนินการแล้ว 

-๕๐- 



๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน    
 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

54 โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 300,000.00 14,963.00 ด าเนินการแล้ว 

55 โครงการค่าบริการก าจัดขยะ ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 450,000.00 442,287.00 ด าเนินการแล้ว 

56 โครงการลอกท่อระบายน้ าภายในเขต อบต.บางใหญ่ ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 200,000.00 25,270.00 ด าเนินการแล้ว 

57 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 300,000.00 12,885.00 ด าเนินการแล้ว 

58 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 3,500,000.00 3,480,000.00 ด าเนินการแล้ว 

59 โครงการคลองสวยน้ าใส ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 1,000,000.00 818,000.00 ด าเนินการแล้ว 

60 โครงการอนุรักษ์   ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 300,000.00 40,740.00 ด าเนินการแล้ว 

61 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตรับผิดชอบของ อบต.บางใหญ่ ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 200,000.00 47,500.00 ด าเนินการแล้ว 

62 โครงการรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 100,000.00 72,000.00 ด าเนินการแล้ว 

63 โครงการขุดลอกคลองในเขตรับผิดชอบของ อบต.บางใหญ่ ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 2,000,000.00 1,495,000.00 ด าเนินการแล้ว 

64 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ข้อบัญญัติปี  2561 กองสาธารณสุข ฯ 50,000.00 25,000.00 ด าเนินการแล้ว 

65 โครงการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ ตามแนวคิดประชารัฐ 
เพ่ือส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค ๖ 

- - ไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 

-๕๑- 



๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม    
 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

66 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.บางใหญ่ 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 400,000.00 179,701.00 ด าเนินการแล้ว 

67 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 500,000.00 635.00 ด าเนินการแล้ว 
 
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า   ปลอดภัยและยั่งยืน   
 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

68 โครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภา ฯ หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 327,000.00 23,700.00 ด าเนินการแล้ว 

69 โครงการปูองกันและลดอุบัติภัยบนถนนช่วงเทศกาลและวัน
ส าคัญต่าง ๆ  

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 83,118.00 ด าเนินการแล้ว 

70 โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 11,502.50 ด าเนินการแล้ว 

71 โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 67,045.00 ด าเนินการแล้ว 

72 โครงการรณรงค์และปูองกันการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 26,250.00 ด าเนินการแล้ว 

73 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านประชาธิปไตยแก่ผู้น า
ชุมชนและประชาชนทั่วไป 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 50,000.00 15,445.00 ด าเนินการแล้ว 

 

-๕๒- 



๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้   
 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

74 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ประชาชน 

ข้อบัญญัติปี  2561 ทุกส่วนราชการ 100,000.00 30,560.00 ด าเนินการแล้ว 

75 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน อบต. และข่าวสารของ
ทางราชการ 

ข้อบัญญัติปี  2561 ทุกส่วนราชการ 200,000.00 92,700.00 ด าเนินการแล้ว 



 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

76 โครงการจ้างที่ปรึกษาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก 
อบต.บางใหญ่ 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 40,000.00 ๒๕,๐๐๐.00 ด าเนินการแล้ว 

77 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน-ลูกจ้าง 
อบต.บางใหญ่ 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 400,000.00 198,145.00 ด าเนินการแล้ว 

78 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 50,000.00 2,599.00 ด าเนินการแล้ว 

79 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 100,000.00 3,937.00 ด าเนินการแล้ว 

80 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ส านักงาน ของ อบต.
บางใหญ่ 

ข้อบัญญัติปี  2561 ทุกส่วนราชการ 1,000,000.00 929,863.31 ด าเนินการแล้ว 

81 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต.บางใหญ่ ข้อบัญญัติปี  2561 ทุกส่วนราชการ 1,000,000.00 696,597.99 ด าเนินการแล้ว 

82 โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารระดับอ าเภอ ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 40,000.00 18,195.64 ด าเนินการแล้ว 

83 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อบัญญัติปี  2561 กองคลัง 500,000.00 20,600.00 ด าเนินการแล้ว 

84 โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน - - - - ด าเนินการแล้ว 

85 โครงการกิจกรรม ๕ ส. - - - - ด าเนินการแล้ว 

86 โครงการประหยัดพลังงานและการใช้กระดาษสองหน้า - - - - ด าเนินการแล้ว 

87 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภาครัฐ 

- - - - ด าเนินการแล้ว 

 
 
 

-๕๓- 



๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม   
 

ที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม แหล่งเงิน 
เจ้าของ

งบประมาณ 
งบประมาณที่
อนุมัติ / โอน 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน 

88 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานวันส าคัญต่าง ๆ 
ของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

ข้อบัญญัติปี  2561 ส านักงานปลัด 800,000.00 226,545.00 ด าเนินการแล้ว 

89 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง - - - - ด าเนินการแล้ว 

90 โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา - - - - ด าเนินการแล้ว 

91 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - - ด าเนินการแล้ว 

92 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและพนักงาน - - - - ด าเนินการแล้ว 

93 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางใหญ่ 

- - - - ด าเนินการแล้ว 

94 โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บางใหญ่ 

- - - - ด าเนินการแล้ว 

-๕๔- 



-๕๕- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล   อ าเภอ  
เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ชาวบ้านซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่
เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายใน   โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 เป็นการตรวจสอบ   ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น   สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ  
(integration)  ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอก
นี้   เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์  
ดังนี้ 
 ๑.๑  โอกาส  (O :  Opportunity)   
 (๑)  ผู้บริหารเอาใจใส่ในการท างาน  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องท าให้สามารถผลักดัน
นโยบายอย่างต่อเนื่อง 
 (๒)  กระแสทางสังคมเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมืองของประชาชน   ท าให้ประชาชน
เรียกร้องและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
 (๓)  ระบบข้อมูลข่าวสาร   เทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 (๔)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการต าบลละ  ๕  ล้าน   หมู่บ้านละ  ๒  แสน 
 (๕)  มีศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ   ระดับท้องถิ่น 
 ๑.๒  อุปสรรค  (T  :  Threat) 
 (๑)  อยู่ไกลจากจังหวัด   ท าให้ใช้เวลานานในการติดต่อกับจังหวัด 
 (๒)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึงเช่น   การท าบัตรผู้พิการงานทะเบียนและบัตร 

ส่วนที่  ๖ 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(ระหว่างเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐  -  กันยายน  ๒๕๖๑) 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



-๕๖- 
 
 (๓)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงานท้องที่และท้องถิ่นในการด าเนินงานโครงการต่างๆ   
 (๔)  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่  มีงบประมาณจ ากัด
เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตามกฏหมาย
อ่ืน ๆ  ตามภารกิจถ่ายโอน ฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
 
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้   ซึ่งการติดตาม
และประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   
โอกาส ข้อจ ากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 ๒.๑  จุดแข็ง  (S :  Strength)     
 (๑)  ประชาชน   ผู้น าหมู่บ้าน  มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 (๒)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มามีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
 (๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 (๔)  ประชากรส่วนหนึ่งมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ได้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ 
 (๕)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 
 (๖)  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ดับส่วนราชการในพื้นท่ี 
 (๗)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา   ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
 (๘)  ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนา ฯ   รวมทั้งน าแผนไปสู่การปฏิบัติและเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๙)  ผู้น าหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (๑๐)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
 (๑๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่   มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของประชาชน 
 (๑๒)  มีวัด  ๑   แห่ง 
 (๑๓)  มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน   ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
 (๑๔)  หมู่บ้านในเขตต าบลบางใหญ่มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 
 (๑๕)  มีกองทุนในหมู่บ้าน   เช่น   กองทุนสวัสดิการชุมชน  ฯลฯ 

 



-๕๗- 
 

 (๑๖)  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน   กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก   กลุ่มน้ ายาเอนกประสงค์  ฯลฯ 
 (๑๗)  เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนทราบปัญหาความต้องการอย่างแท้จริง 
 

 ๒.๒  จุดอ่อน  (W :  Weakness)   
 (๑)  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง 
 (๒)  มีปริมาณขยะเป็นจ านวนมาก 
 (๓)  มีน้ าเน่าเสีย  และมลพิษต่างๆ   
 (๔)  เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยไม่เพียงพอ 
 (๕)  มีประชากรแฝงจ านวนมากท าให้ยากต่อการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 (๖)  มีลักษณะเป็นสังคมเมืองมากขึ้น   ท าให้ประชาชนต่างคนต่างอยู่ 
 (๗)  เยาวชนขาดความเข้าใจในศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (๘)  เยาวชนหลงในวัฒนธรรมต่างชาติศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (๙)  สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันท าให้ราษฎรไม่มีเวลาประกอบกิจกรรมทางศาสนา  
 (๑๐)  ขาดการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชนรุ่นหลัง  
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕)   
 ๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง   สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :   ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้   ๕   คะแนนเต็ม    โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  ) 
  (๒)  แบบที่   ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  ) 
 ๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน   สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่   ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ได้   ๕  คะแนนเต็ม   (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓)   
  (๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา  :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้   
๑๐๐   คะแนนเต็ม   (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔)  โดยสรุปได้ดังนี้ 
     โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน    ๑๖๘      โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้  จ านวน     ๒๓     โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ    ๑๓.๖๙          ของแผนยุทธศาสตร์ 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 



-๕๘- 
 
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๔)   
 ๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ได้   ๕   คะแนนเต็ม   โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน   (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓) 
 ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน   สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาสามปี   เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  ได้  ๙๕  คะแนน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔)   
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :   คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้   ๔  คะแนน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓)   
 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (๑)  แบบที่  ๓/๑  :  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา   (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔)  โดยสรุปได้ดังนี้ 
     โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน      โครงการ 
     โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ  จ านวน     โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ     ของแผนยุทธศาสตร์ 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ   ไม่ได้คะแนน   (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓)   
  (๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan  :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน           
ปี  ๒๕๖๑  (รายละเอียด) 
     โครงการที่บรรจุในแผน  จ านวน  ๑๔๙    โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้  จ านวน   ๙๔  โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๐๙    ของแผนยุทธศาสตร์ 
 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
  ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓)   
 
 
 
 
 
 
 



-๕๙- 
 
๔.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๔.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีโอกาสในการพัฒนา   คือ   มีการประสานงานกันแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   และประชาชนในพ้ืนที่ในการร่วมคิดร่วมท า   ร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ไขปัญหา
ด้วยกัน    ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามโครงการต่างๆ  ที่จัดสรรให้กับหมู่บ้าน   แต่ยังมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก   คือ  อยู่ไกลจากจังหวัด   บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง    ท าให้ไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อกับจังหวัด   การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
 
 ๔.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลมีจุดแข็งในการพัฒนา   คือ  ประชาชน  ผู้น าหมู่บ้าน  มีความพร้อมที่จะให้
ความร่วมมือ   ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน   ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์   แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง   มีปริมาณขยะเป็นจ านวนมาก   มีน้ าเน่าเสีย  และมลพิษต่างๆ  เจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยไม่เพียงพอ   มีประชากรแฝงจ านวนมากท าให้ยากต่อการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  มีลักษณะเป็นสังคมเมืองมากขึ้น   ท าให้ประชาชนต่างคนต่างอยู่ 
 


